
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Εγγυήσεις για την εργασιακή α-
σφάλεια και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Το παρόν σχέδιο νόµου σκοπό έχει τη θέσπιση σειράς
νέων διατάξεων αλλά και τροποποιήσεων σε υφιστάµε-
νες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν
κυρίως στις ευέλικτες µορφές απασχόλησης, προκειµέ-
νου να διασφαλίζονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά δι-
καιώµατα των εργαζοµένων αλλά και η αναγκαία ευελι-
ξία στην αγορά εργασίας, συµβάλλοντας αφ’ ενός µεν
στη διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας, αφ’
ετέρου δε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
Ελληνικής Οικονοµίας. Βασικές συνιστώσες του νοµο-
σχεδίου είναι ο έλεγχος, η ρύθµιση και η πραγµατοποίη-
ση συγκεκριµένων παρεµβάσεων για εγγυήσεις που εί-
χαν παραλειφθεί ή που η πραγµατικότητα ανέδειξε ως α-
πολύτως αναγκαίες.

Εδώ και δύο δεκαετίες και πλέον αναπτύσσονται στην
αγορά εργασίας νέες µορφές απασχόλησης κατ΄ από-
κλιση από τον παραδοσιακό τρόπο απασχόλησης, µε όλο
και µεγαλύτερο αυξανόµενο αριθµό εργαζοµένων σε αυ-
τές. Ο παραδοσιακός τύπος σύµβασης εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης για αόριστο χρόνο σε συγκεκριµένο
εργοδότη, µε σταθερό ωράριο και σταθερό µισθό, έπαψε
να είναι ο κυρίαρχος. Η αγορά εργασίας διασπάστηκε
και συγχρόνως διασπάστηκε η παραδοσιακή αλληλεγ-
γύη της εργατικής τάξης, γεγονός που βάζει το συνδικα-
λιστικό κίνηµα µπροστά σε νέα διλήµµατα και νέες προ-
κλήσεις.

Οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας ανθούν. Σε όλες τις
χώρες της Ευρώπης οι συµβάσεις έργου, µερικής απα-
σχόλησης, προσωρινής απασχόλησης, δανεισµού εργα-
ζοµένων, ορισµένου χρόνου, τηλεργασίας, ετοιµότητας
εργασίας, ή εργασία µετά από κλήση ή τηλε-ετοιµότητα,
ή συνδυασµός αυτών, συνιστούν την νέα πραγµατικότη-
τα στην αγορά εργασίας. Το αποτέλεσµα είναι ότι η πα-
ραδοσιακή προστασία που παρέχεται από την εργατική
νοµοθεσία κατέστη αναποτελεσµατική γιατί είχε ως
πρότυπο µόνο τον παραδοσιακό τύπο απασχόλησης.

Η παραγόµενη από τις ευέλικτες σχέσεις ανασφάλεια
αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που απει-
λούν την κοινωνική µας συνοχή. Το ερώτηµα που τέθηκε
έγκαιρα σε όλους τους νοµοθέτες, προκειµένου να αντι-
µετωπιστούν οι δυσµενείς συνέπειες για τον κόσµο ερ-
γασίας, για επιλογή ανάµεσα στην απαγόρευση των
µορφών αυτών ή ανεύρεση νέων µορφών προστασίας α-
παντήθηκε από όλους τους νοµοθέτες µε την δεύτερη
εκδοχή. Αλλά και τα συνδικάτα όπου θέλησαν να απο-
τρέψουν απολύτως τις νέες µορφές απασχόλησης, έχα-
σαν τη µάχη για δύο λόγους.

Πρώτον, γιατί σε αρκετές περιπτώσεις οι νέες µορφές
απασχόλησης εξυπηρετούν πρακτικές ανάγκες, παρα-
γωγικές και προσωπικές, και δεύτερον, γιατί οι απόλυτες
απαγορεύσεις οδηγούσαν στην αναπαραγωγή τους µε
παράνοµο τρόπο.

Εξάλλου, ένα σηµαντικό µέρος των ρυθµίσεων για τις
ευέλικτες σχέσεις εργασίας επιτεύχθηκε µε ευρωπαϊκές
συµφωνίες των ευρωπαϊκών συνδικάτων και αντίστοι-

χων οργανώσεων των εργοδοτών , όπως είναι οι συµφω-
νίες για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου, µερικής απα-
σχόλησης, τηλεργασίας, όπου δε απέτυχαν οι συµφω-
νίες, όπως στην περίπτωση της προσωρινής απασχόλη-
σης, γνωστής ως ενοικίασης εργαζοµένων, αυτό δεν ο-
φείλεται στην θέση της εργατικής πλευράς για τον πα-
ντελή αποκλεισµό της, αλλά στη διαφωνία για τους ό-
ρους πραγµατοποίησης και τις αναγκαίες εγγυήσεις. Τε-
λικά και ως προς αυτή υιοθετήθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία
2008/104 που δεσµεύει πλέον όλα τα κράτη της Ευρώ-
παϊκής Ένωσης.

Και η ελληνική πολιτεία, όπως ήταν επόµενο, προέκρι-
νε την αντιµετώπιση των εµφανιζόµενων νέων µορφών
απασχόλησης µε σειρά από νοµοθετικές ρυθµίσεις. Ό-
µως η µέχρι σήµερα πράξη έδειξε ότι η προβλεπόµενη
προστασία από αυτές υπήρξε ελλιπής, ενώ σε άλλες πε-
ριπτώσεις παρατηρήθηκε ότι και αυτές οι παρεχόµενες
εγγυήσεις καταστρατηγούνται στην πράξη.

Το αποτέλεσµα ήταν η καταπάτηση στοιχειωδών δικαι-
ωµάτων εργασίας, όπως η µη καταβολή του νόµιµου µι-
σθού, η παραβίαση του νόµιµου ωραρίου, και γενικώς η
µη εφαρµογή των ΣΣΕ. Αυτές οι καταστρατηγήσεις οδη-
γούσαν σε αυξηµένες και αδικαιολόγητες αναπαραγόµε-
νες ανισότητες.

Το παρόν νοµοσχέδιο, µετά από διαβουλεύσεις µε ό-
λους τους εµπλεκόµενους φορείς, τους εκπροσώπους
συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδο-
τών, εκπροσώπους Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και
ΙΚΑ και την καταγραφή των παρατηρούµενων στρεβλώ-
σεων στην πράξη, περιέχει σειρά τροποποιήσεων σε όλο
το ρυθµιστικό πλαίσιο που αφορά τις ευέλικτες σχέσεις
εργασίας.

Βασικός στόχος του είναι η παροχή αποτελεσµατικών
εγγυήσεων σε όσες περιπτώσεις οι υφιστάµενες ρυθµί-
σεις δεν απέτρεψαν τη δηµιουργία ανασφάλειας, η απο-
τελεσµατική αντιµετώπιση των περιπτώσεων µη εφαρ-
µογής των νόµιµων ορών εργασίας, η µείωση των ανισο-
τήτων στη µεταχείριση όσων εργάζονται µε τις µορφές
αυτές απασχόλησης σε σχέση µε το συγκρίσιµο εργαζό-
µενο πλήρους απασχόλησης και ακόµη η παρακώλυση
προσφυγής στις ευέλικτες µορφές απασχόλησης για
διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς για τους οποίους
θεσπίστηκαν. Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει αυτές να
υποκαθιστούν την κανονική και πλήρη απασχόληση, ό-
ταν αυτό δεν δικαιολογείται.

Είναι προφανές ότι µε τις προβλεπόµενες εγγυήσεις
στο νοµοσχέδιο επιδιώκεται ταυτόχρονα να περιοριστεί
ο αθέµιτος ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρηµατιών µε
την στρεβλή χρησιµοποίηση από ορισµένους από αυ-
τούς των νέων µορφών απασχόλησης. Η επισήµανση αυ-
τή είναι χρήσιµη, γιατί οι προβλεπόµενες βελτιώσεις
στην υφιστάµενη νοµοθεσία δεν πρέπει να θεωρηθούν
ως άκυρες σε σχέση µε την σηµερινή περίοδο κρίσης, µε
το επιχείρηµα ότι δήθεν παρεµποδίζουν την ανάπτυξη
της αγοράς και της οικονοµίας.

Αντιθέτως, βελτιώνοντας την ποιότητα εργασίας και ε-
ξυγιαίνοντας τους όρους ανταγωνισµού θα συµβάλουν
στην αποτελεσµατικότερη λειτουργία της αγοράς εργα-
σίας. Θα πρέπει τέλος να υπογραµµιστεί, προς αποφυ-
γήν παρανοήσεων, ότι καµία από τις προτεινόµενες τρο-
πολογίες δεν αποσκοπεί στην υποκατάσταση της παρα-
δοσιακής µορφής πλήρους απασχόλησης µε ευέλικτες
σχέσεις. Η κανονική απασχόληση αποτελεί πάντα προ-
τεραιότητα και γι ΄ αυτό άλλωστε στο πλαίσιο της ανοδι-



κής κινητικότητας, προβλέπονται διατάξεις που θα διευ-
κολύνουν τους απασχολούµενους µε ευέλικτες σχέσεις
απασχόλησης να οδηγηθούν στις κανονικές σχέσεις α-
πασχόλησης.

Στο παρόν σχέδιο – νόµου περιλαµβάνονται και άλλες
διατάξεις. Η ταχύτητα στην απονοµή της σύνταξης, µε
στόχο η σύνταξη να καταβάλλεται το αργότερο τρεις µή-
νες µετά την υποβολή του σχετικού αιτήµατος, προϋπο-
θέτει συγκεκριµένες διοικητικές διευθετήσεις, η νοµιµό-
τητα των οποίων ρυθµίζεται στο παρόν σχέδιο νόµου.
Και ακόµη περιλαµβάνονται διατάξεις που αφορούν στην
διευκόλυνση λειτουργίας του Σώµατος Επιθεώρησης Ερ-
γασίας, καθώς των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

2. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 1
Ειδικές µορφές απασχόλησης

Το άρθρο 1 εισάγει τεκµήριο υπέρ της µισθωτής εργα-
σίας. Το τεκµήριο υπέρ της ανεξάρτητης εργασίας, που
ίσχυε µέχρι σήµερα µόνο µε την κατάθεση στην επιθεώ-
ρηση εργασίας, της έγγραφης συµφωνίας µεταξύ εργα-
ζοµένου και εργοδότου εντός δεκαπέντε (15)ηµερών, ή-
ταν ανεπαρκές. Για να χαρακτηριστεί µια σύµβαση εργα-
σίας ως εξαρτηµένη, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου,
πρέπει να συνεκτιµηθούν και άλλα στοιχεία και δεν είναι
αρκετή η κατάθεση µόνο της έγγραφης συµφωνίας.

Επίσης, µε τη διάταξη αυτή, η οποία δεν µετατρέπει
τις συµβάσεις έργου σε συµβάσεις εργασίας, το βάρος
της απόδειξης ότι δεν πρόκειται για σύµβαση εξαρτηµέ-
νης εργασίας, φέρει πλέον ο εργοδότης εφόσον αµφι-
σβητήσει το ανωτέρω τεκµήριο.

Άρθρο 2
Μερική απασχόληση

Το άρθρο 2 αντικαθιστά το άρθρο 38 του ν.1892/1990
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 2 του ν.
2639/1998, θεσπίζοντας νέες διατάξεις υπέρ αυτής της
κατηγορίας των εργαζοµένων και τροποποιώντας υφι-
στάµενες διατάξεις που αποσκοπούν στην περαιτέρω
προστασία τους. Ειδικότερα εισάγονται για πρώτη φορά
οι ορισµοί του «εργαζόµενου µερικής απασχόλησης» και
του «συγκρίσιµου εργαζόµενου µε πλήρη απασχόληση»
και εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση των εργαζοµένων
µε µερική απασχόληση σε σχέση µε τους εργαζόµενους
µε πλήρη (κανονική) απασχόληση, προκειµένου η νοµο-
θεσία µας να εναρµονιστεί πλήρως µε την Οδηγία 97/81
του Συµβουλίου της 15.12.1997, «σχετικά µε τη συµφω-
νία-πλαίσιο για την εργασία µερικής απασχόλησης».

Ορίζεται και αποσαφηνίζεται η εκ περιτροπής απασχό-
ληση ως η κατά πλήρες ωράριο εργασία κατά λιγότερες
ηµέρες την εβδοµάδα ή λιγότερες εβδοµάδες το µήνα ή
λιγότερους µήνες το έτος ή συνδυασµός αυτών. Ο εργο-
δότης σε περίπτωση περιορισµού της οικονοµικής του
δραστηριότητάς και προκειµένου να µην προβεί σε κα-
ταγγελία της σύµβασης των εργαζοµένων του δύναται
να επιβάλει µονοµερώς σύστηµα εκ περιτροπής απασχό-
λησης, µόνο όµως για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι µήνες
στο ίδιο ηµερολογιακό έτος.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται λεπτοµερής διαδικασία

διαβούλευσης και ενηµέρωσης των εκπροσώπων των ερ-
γαζοµένων καλύπτοντας και περιπτώσεις επιχειρήσεων
που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι εργαζοµένων ή απασχο-
λείται µικρός αριθµός εργαζοµένων. ∆ιατηρούνται και δι-
ευρύνονται οι προστατευτικές διατάξεις υπέρ των εργα-
ζοµένων µε µερική απασχόληση µε τη θέσπιση διάταξης
περί δικαιώµατος προσαυξηµένης αµοιβής σε περίπτωση
που αυτοί καλούνται να παρέχουν εργασία πέραν της
συµφωνηµένης καθώς και δικαιώµατος άρνησης παρο-
χής της, όταν αυτή λαµβάνει χώρα κατά πάγιο τρόπο. Α-
ναγνωρίζεται δικαίωµα του πλήρως απασχολούµενου, ε-
φόσον έχει συµπληρώσει ένα ηµερολογιακό έτος εργα-
σίας στον ίδιο εργοδότη, να ζητήσει µε αίτησή του τη µε-
τατροπή της σύµβασης εργασίας του από πλήρη σε µερι-
κή απασχόληση, µε δικαίωµα επανόδου σε πλήρη απα-
σχόληση.

Με αυτή τη διάταξη δίνεται η δυνατότητα στους εργα-
ζόµενους να αντιµετωπίσουν έκτακτες οικογενειακές α-
νάγκες ή ανάγκες που προκύπτουν για εκπαιδευτικούς
λόγους και για όσο διάστηµα διαρκούν αυτές, διατηρώ-
ντας δικαίωµα επανόδου σε πλήρη απασχόληση.

Ακόµη τροποποιείται η διάταξη που προέβλεπε ότι ο-
κτώ ώρες εργασίας µε µερική απασχόληση αντιστοιχούν
σε µία ηµέρα προϋπηρεσίας και ο υπολογισµός του χρό-
νου προϋπηρεσίας του µερικώς απασχολούµενου γίνε-
ται κατ’ αντιστοιχία µε τον τρόπο υπολογισµού του χρό-
νου προϋπηρεσίας του συγκρίσιµου εργαζόµενου στην ί-
δια επιχείρηση.

Άρθρο 3
Ρυθµίσεις θεµάτων Προσωρινής απασχόλησης

Το άρθρο 3 θεσπίζει διατάξεις που αποτελούν πρόσθε-
τη ασφαλιστική δικλίδα για τους εργαζόµενους µέσω Ε-
ταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ). Εισάγεται
διάταξη η οποία δικαιολογεί την προσωρινή απασχόληση
µόνο για λόγους που προκύπτουν από πρόσκαιρες, έκτα-
κτες και εποχιακές ανάγκες και δεν επιτρέπει αυτή τη
µορφή απασχόλησης σε συνήθεις συνθήκες της επιχεί-
ρησης καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες της.
∆ιασφαλίζεται η ίση µεταχείριση στους όρους εργασίας
µε τους αντίστοιχους εργαζόµενους του έµµεσου εργο-
δότη, εν αντιθέσει µε την προηγούµενη διάταξη όπου
διασφαλιζόταν η ίση µεταχείριση µόνο στις αποδοχές.

Περιορίζεται η χρονική διάρκεια παραχώρησης προσω-
ρινά απασχολούµενου στον ίδιο έµµεσο εργοδότη σε
(12) δώδεκα µήνες, χωρίς αυτή να µετατρέπεται σε σύµ-
βαση εργασίας αορίστου χρόνου στον έµµεσο εργοδό-
τη. Σε περίπτωση αναπλήρωσης µισθωτού που η σύµβα-
σή του τελεί σε αναστολή, µε προσωρινά απασχολούµε-
νο, δύναται κατ’ εξαίρεση η ως άνω χρονική διάρκεια να
ανέλθει σε δεκαοκτώ (18) µήνες.

Περαιτέρω σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης
του προσωρινά απασχολούµενου από τον ίδιο έµµεσο
εργοδότη µετά τη λήξη, της κατά τα ανωτέρω σύµβασης
και των τυχόν ανανεώσεών της, µε σύναψη νέας σύµβα-
σης εργασίας πριν παρέλθει χρονικό διάστηµα σαράντα
πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών, θεωρείται ότι συνά-
πτεται σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου µε τον έµµε-
σο εργοδότη. Τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδά-
φιο δεν έχουν εφαρµογή στους προσωρινά απασχολού-
µενους σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις
για την εξυπηρέτηση ολιγοήµερων κοινωνικών εκδηλώ-
σεων.
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Η Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης µε τις διατάξεις
της 30342/6.3.2002 απόφασης του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως ισχύει, έχει υποχρέω-
ση υποβολής ΑΠ∆, όχι µόνο για το µόνιµο προσωπικό
της, αλλά και για τους προσωρινά απασχολούµενους για
όσο χρονικό διάστηµα δεν παρέχουν εργασία σε συγκε-
κριµένο έµµεσο εργοδότη. Η ασφάλιση των τελευταίων
γίνεται σε όλους τους κλάδους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στον
επικουρικό φορέα ΕΤΕΑΜ.

Μετά τη διάθεση των προσωρινά απασχολούµενων σε
έµµεσο εργοδότη και για όσο διάστηµα απασχολούνται
σε αυτόν, ο φορέας επικουρικής σύνταξης και ο φορέας
ασφάλισης για τον κλάδο ασθένειας στον οποίο υπάγο-
νται, µπορεί να ποικίλει κάθε φορά, ανάλογα µε το είδος
της επιχείρησης στην οποία έχουν διατεθεί και την ειδι-
κότητα απασχόλησης και µπορεί να είναι είτε το ΕΤΕΑΜ
ή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντίστοιχα, είτε άλλο ταµείο επικουρικής
ασφάλισης ή κύριας ασφάλισης (για τον κλάδο ασθένει-
ας).

Αυτό έχει σαν συνέπεια για τον προσωρινά απασχο-
λούµενο τη συνεχή αλλαγή ταµείων, ακόµα και κατά τη
διάρκεια της ίδιας µισθολογικής περιόδου.

Για την αποφυγή του φαινοµένου αυτού, προτείνεται
να υπάγονται οι προσωρινά απασχολούµενοι µέσω Εται-
ρειών Προσωρινής Απασχόλησης, κατά το χρόνο απα-
σχόλησής τους σε έµµεσο εργοδότη, στην ασφάλιση
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε εί-
δος και σε χρήµα και στο ΕΤΕΑΜ για επικουρική ασφάλι-
ση, µε εξαίρεση τα πρόσωπα που λόγω της ιδιότητάς
τους ασφαλίζονται σε κλάδους άλλου κύριου ή επικουρι-
κού φορέα (πχ ΤΣΜΕ∆Ε).

Πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για την αποφυγή κατα-
χρήσεων µέσω της προσωρινής απασχόλησης αποτελεί
η διάταξη που προβλέπει απαγόρευση απασχόλησης µι-
σθωτού µε προσωρινή απασχόληση σε έµµεσο εργοδότη
όταν αυτός (ο έµµεσος εργοδότης) κατά το προηγούµε-
νο εξάµηνο είχε πραγµατοποιήσει απολύσεις εργαζοµέ-
νων της ίδιας ειδικότητας για οικονοµοτεχνικούς λό-
γους.

Για περαιτέρω διασφάλιση αυτής της κατηγορίας ερ-
γαζοµένων, προβλέπεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται απα-
σχόληση µισθωτού µε προσωρινή απασχόληση σε έµµε-
σο εργοδότη όταν η εργασία είναι επικίνδυνη λόγω της
φύσης της για την υγεία και την ασφάλεια του εργαζό-
µενου. ∆εν επιτρέπεται επίσης η απασχόληση προσωρι-
νά απασχολουµένων σε οικοδοµικές εργασίες, λόγω της
ιδιαιτερότητας των εργασιών αυτών. ∆ίνεται εξουσιοδό-
τηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης µε Απόφασή του να κατηγοριοποιήσει τις παραβά-
σεις και να προσδιορίσει το ύψος του προστίµου ανάλο-
γα µε την παράβαση κλπ

Τέλος εισάγεται διάταξη µε την οποία προβλέπονται
κυρώσεις σε περίπτωση λειτουργίας επιχείρησης οµίλου
µε κύριο σκοπό την διάθεση εργαζοµένων σε άλλη επι-
χείρηση του οµίλου.

Άρθρο 4
∆ιαθεσιµότητα µισθωτών

Το άρθρο 4 αντικαθιστά την παράγραφο 1 του ν.
3198/55, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν.δ.
206/74 και εισάγει διατάξεις µε τις οποίες προβλέπεται
διαδικασία διαβούλευσης µε εκπροσώπους των εργαζο-
µένων, ως µια επιπλέον προϋπόθεση για την εφαρµογή

του θεσµού της διαθεσιµότητας. Με την θεσµοθέτηση
αυτής της διάταξης δίνεται η δυνατότητα στους εργαζό-
µενους να ενηµερώνονται έγκαιρα και µε σαφήνεια για
τους λόγους που επιβάλλουν τη λήψη του µέτρου.

Επιπλέον προβλέπεται και υποχρέωση του εργοδότη
να γνωστοποιεί µε οποιοδήποτε τρόπο, τη σχετική δή-
λωση περί διαθεσιµότητας µέρους ή όλου του προσωπι-
κού του, στις οικείες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και
του ΟΑΕ∆.

Άρθρο 5
Τηλεργασία

H τηλεργασία αν και δεν αποτελεί µια διαδεδοµένη
µορφή απασχόλησης στη χώρας µας, αναµένεται ότι θα
επεκταθεί λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων
σε συνδυασµό µε την ανάγκη τόσο των επιχειρήσεων
για εκσυγχρονισµό της οργάνωσης της εργασίας όσο
και των εργαζοµένων για συµφιλίωση επαγγελµατικού
και κοινωνικού βίου.

Με τις διατάξεις που εισάγονται µε το άρθρο 5 ρυθµί-
ζονται λεπτοµερέστερα (σε σχέση µε τα προβλεπόµενα
στη συµφωνία πλαίσιο για την τηλεργασία που προσαρ-
τήθηκε στην ΕΓΣΣΕ 2006-2007), θέµατα που άπτονται
των εργασιακών σχέσεων µε σκοπό την κατοχύρωση
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων µε αυτή τη µορφή α-
πασχόλησης.

Ειδικότερα προβλέπεται υποχρέωση του εργοδότη να
ενηµερώνει εγγράφως τον εργαζόµενο, εντός οκτώ ηµε-
ρών από τη σύναψη σύµβασης ή σχέσης εργασίας, για
το σύνολο των πληροφοριών που έχουν σχέση µε τους
όρους βάσει των οποίων θα παρέχεται η τηλεργασία (α-
µοιβή, ωράριο, αποκατάσταση του κόστους που προκα-
λείται από την παροχή της κτλ.).

Επίσης, σε περίπτωση συµφωνίας για µετατροπή της
κανονικής εργασίας σε τηλεργασία, καθορίζεται στη
συµφωνία αυτή µια περίοδος προσαρµογής τριών (3) µη-
νών. Κατά την περίοδο αυτή οποιοδήποτε από τα µέρη,
µετά από τήρηση προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών,
µπορεί να θέσει τέλος στην τηλεργασία και ο µισθωτός
να επιστρέψει στην εργασία του σε αντίστοιχη θέση µε
αυτήν που κατείχε.

Τέλος διασφαλίζονται περαιτέρω τα συνδικαλιστικά
δικαιώµατα των απασχολουµένων µε τηλεργασία µε την
θεσµοθέτηση διάταξης η οποία προβλέπει ότι ο εργοδό-
της υποχρεούται , το αργότερο εντός δύο µηνών από τη
σύναψη της σύµβασης εργασίας να πληροφορεί γρα-
πτώς τον τηλεργαζόµενο για το πρόσωπο και για τα
στοιχεία επικοινωνίας των εκπροσώπων του προσωπικού
στην επιχείρηση.

Άρθρο 6
Θέµατα αδείας

Με την παρούσα διάταξη του άρθρου 6 τροποποιού-
νται οι υφιστάµενες ρυθµίσεις περί κατάτµησης αδείας
ούτως ώστε να προσαρµοστούν στις σύγχρονες απαιτή-
σεις και ανάγκες των εργαζοµένων. Ειδικότερα δίνεται η
δυνατότητα κατάτµησης σε περισσότερες των δύο πε-
ριόδων και µόνον µετά από γραπτή αίτηση των εργαζο-
µένων προς τον εργοδότη τους.

Στο πλαίσιο αυτό υφίσταται ένα σταθερό τµήµα αδείας
10 (δέκα) ηµερών επί πενθήµερης εργασίας ή 12 (δώδε-
κα) ηµερών επί εξαήµερης εργασίας, το οποίο λαµβάνε-

3



ται υποχρεωτικώς και αυτούσιο από τον εργαζόµενο.
Με τη διάταξη αυτή «θεραπεύονται» προβλήµατα που

έχουν δηµιουργηθεί κατά την οργάνωση της εργασιακής
και ιδιωτικής ζωής των εργαζοµένων, σε ότι αφορά τη
χορήγηση της άδειας.

Όπως καταδεικνύει η εµπειρία, ο µεγαλύτερος όγκος
αιτήσεων για κατάτµηση άδειας προς τις οικείες Επιθεω-
ρήσεις Εργασίας, προέρχεται από τους εργαζόµενους.

Με την παρούσα διάταξη αποφεύγεται κάθε µορφής
κατάχρηση από την κατάτµηση της άδειας σε περισσότε-
ρες από δύο περιόδους, αφού τη δυνατότητα υποβολής
σχετικού αιτήµατος την έχει µόνο ο εργαζόµενος. Το
σχετικό αίτηµα θα υποβάλλεται προς τον εργοδότη, χω-
ρίς τη µεσολάβηση της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας,
ώστε να εξασφαλίζεται ευελιξία για τον αιτούντα εργα-
ζόµενο, προκειµένου να λαµβάνει τµήµατα της δικαιού-
µενης αδείας του, σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύ-
πτουν στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

Τέλος, τα σχετικά αιτήµατα των εργαζοµένων θα πρέ-
πει να τηρούνται από τον εργοδότη επί πέντε έτη, ώστε
να παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση στους Επιθε-
ωρητές Εργασίας.

Άρθρο 7
∆ιευθέτηση του χρόνου εργασίας

Με το άρθρο 7 σχετικά µε τη διευθέτηση του χρόνου
εργασίας αντικαθίσταται το άρθρο 2 του ν. 3385/05.

Με τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου επέρχονται αλ-
λαγές σε σχέση µε τον προηγούµενο νόµο (ν. 3385/05)
σε ότι αφορά την διαδικασία και τον τρόπο εισαγωγής
και υιοθέτησης συστήµατος διευθέτησης του χρόνου ερ-
γασίας, διατηρώντας σε ισχύ µόνον τους όρους εφαρµο-
γής του συστήµατος αυτού.

Με τις νέες ρυθµίσεις διαµορφώνεται το νοµικό πλαί-
σιο µε βάση το οποίο θα υιοθετείται σύστηµα διευθέτη-
σης του χρόνου εργασίας, εισάγοντας το θεσµό των
συλλογικών συµβάσεων εργασίας ή των συλλογικών
συµφωνιών ως το µέσο για να εφαρµοστεί διευθέτηση
του χρόνου εργασίας σε µια επιχείρηση, όπως αυτός
προβλεπόταν στο άρθρο 5 του ν. 2874/2000.

Ειδικότερα, το σύστηµα διευθέτησης, σε τετράµηνη ή
ετήσια βάση, όπως ισχύει στο άρθρο 2 του ν. 3385/2005,
επιτρέπεται µε επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις ή
κατόπιν συµφωνίας µεταξύ του εργοδότη και του επιχει-
ρησιακού σωµατείου ή του εργοδότη και του συµβουλίου
των εργαζοµένων ή µεταξύ του εργοδότη και της ένω-
σης προσώπων (ν. 1264/1982, άρθρο 1 παρ.3).

Στις περιπτώσεις απουσίας επιχειρησιακού σωµατείου
ή συµβουλίου εργαζοµένων ή ένωσης προσώπων, η διευ-
θέτηση του χρόνου εργασίας συµφωνείται µεταξύ εργο-
δότη και του αντίστοιχου κλαδικού σωµατείου, ή της α-
ντίστοιχης οµοσπονδίας ενώ όταν παρόµοια συµφωνία
δεν επιτυγχάνεται, προβλέπεται η παραποµπή του θέµα-
τος στον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο-
ΜΕ∆).

Επιπλέον , για πρώτη φορά µε το παρόν άρθρο εισάγε-
ται η δυνατότητα µε επιχειρησιακές και κλαδικές συλλο-
γικές συµβάσεις εργασίας να καθορίζεται άλλο σύστηµα
διευθέτησης χρόνου εργασίας, ανάλογα µε τις ιδιαιτερό-
τητες του κλάδου ή της επιχείρησης. Η δυνατότητα αυτή
ισχύει υπό την επιφύλαξη των προστατευτικών διατάξε-
ων της εργατικής νοµοθεσίας.

Οι νέες αυτές ρυθµίσεις έχουν ως θεµελιώδες συστα-
τικό στοιχείο τη συλλογική διαπραγµάτευση που αποτε-
λεί τη βάση του οικοδοµήµατος της εργατικής νοµοθε-
σίας (ν. 1876/1990).

Εξάλλου, µε τις νέες διατάξεις, καταργούνται οι επι-
τροπές διευθέτησης οι οποίες είχαν την ευθύνη επιβο-
λής διευθέτησης σε περίπτωση µη συµφωνίας εργοδότη
µε σωµατείο και επανέρχεται το σύστηµα ελεύθερων
διαπραγµατεύσεων που θεσµοθετήθηκαν µε το ν.
1876/1990.

Με τον τρόπο αυτό οι κοινωνικοί εταίροι, σε επίπεδο ε-
πιχείρησης αλλά και κλάδου, εκτιµώντας τις ανάγκες
που προκύπτουν, µπορούν να εφαρµόζουν το προβλεπό-
µενο, από το παρόν άρθρο, σύστηµα διευθέτησης ή άλλο
το οποίο θα άπτεται των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου ή τις
επιχείρησης.

Με βάση συνεπώς την διαδικασία αυτή το σύστηµα δι-
ευθέτησης που θα υιοθετείται θα επιτρέπει την ταχύτερη
προσαρµογή της παραγωγής στις µεταβολές της ζήτη-
σης, σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και την
αντιµετώπιση πιθανής ύφεσης στην παραγωγική διαδικα-
σία.

Επιπλέον θα συµβάλλει στην διατήρηση των υφιστά-
µενων θέσεων απασχόλησης από τους εργαζοµένους, ε-
πιφυλάσσοντας έναν καλύτερο συνδυασµό της επαγ-
γελµατικής ζωής τους µε τις εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες και τις οικογενειακές ανάγκες τους.

Άρθρο 8
Εργασία την έκτη µέρα της εβδοµάδος

κατά παράβαση του πενθηµέρου

Έχει παρατηρηθεί στην πράξη ότι σε πολλές περιπτώ-
σεις, ο εργοδότης απασχολεί τον εργαζόµενο κατά πα-
ράβαση του πενθηµέρου και την έκτη µέρα της εβδοµά-
δος. Τα δικαστήρια έχουν δεχθεί ότι η εργασία αυτή εί-
ναι παράνοµη και ο µισθωτός έχει αξίωση µισθού κατά
τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού.

Με τον τρόπο αυτό ο εργοδότης µπορεί να απασχολεί
τον εργαζόµενο παράνοµα, µε το µικρότερο κόστος. Για
να µην ζηµιώνεται ο εργαζόµενος από την παράνοµη αυ-
τή απασχόλησή του, θεσπίζεται ως αµοιβή για την ηµέρα
αυτή, το καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιό του, προσαυξηµέ-
νο κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Πέραν της προσαυ-
ξηµένης αυτής αµοιβής, ο εργοδότης υπόκειται σε όλες
τις προβλεπόµενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις,
για την παραβίαση του πενθηµέρου.

Άρθρο 9
Αρµοδιότητες του Σ.ΕΠ.Ε – Κυρώσεις

Oι Επιθεωρητές Εργασίας, µετά τη διενέργεια του ε-
λέγχου, συχνά αντιµετωπίζουν το εξής πρόβληµα: οι ε-
πιχειρήσεις δεν προσκοµίζουν τα στοιχεία που τους ζη-
τούνται (πχ εκκαθαριστικά σηµειώµατα, βιβλίο αδειών,
συµβάσεις εργασίας, κοκ) µε αποτέλεσµα να µην είναι
δυνατή η διαπίστωση της τήρησης της εργατικής νοµο-
θεσίας αφού ο έλεγχος δεν µπορεί να ολοκληρωθεί µε
την εξέταση όλων των στοιχείων.

Σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο, στις περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες οι εργοδότες δεν παρέχουν τα αι-
τούµενα στοιχεία επιβάλλονται µόνο ποινικές κυρώσεις
µετά από υποβολή µήνυσης (άρθ. 8 παρ. 2 του ν.
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2336/1995). Για το λόγο αυτό, προτείνεται η επιβολή της
διοικητικής κύρωσης του προστίµου όταν οι εργοδότες
δεν συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις τους.

Προτείνεται επίσης να γίνει υποχρεωτική η παρουσία
των εργοδοτών κατά τη διενέργεια των εργατικών δια-
φορών και να προβλεφθεί η επιβολή διοικητικών κυρώ-
σεων σε περίπτωση απουσίας τους προκειµένου να προ-
σέρχονται οι εργοδότες και να µην απαξιώνεται η όλη
διαδικασία. Άλλωστε, η παρουσία του εργοδότη λειτουρ-
γεί και υπέρ του δεδοµένου ότι από την εργατική διαφο-
ρά ενδέχεται να προκύψουν παραβάσεις για τις οποίες
προβλέπονται ποινικές ή/και διοικητικές κυρώσεις οπότε
είναι χρήσιµο να έχουν καταγραφεί οι απόψεις του. Με
τον τρόπο αυτό, η Υπηρεσία διαµορφώνει πλήρη άποψη
για την κάθε υπόθεση και έχει στη διάθεσή της όλα τα
στοιχεία για να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε υπο-
βολή µήνυσης ή σε επιβολή διοικητικής κύρωσης.

Τέλος, αυξάνονται οι πιθανότητες επίλυσης των εργα-
τικών διαφορών χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια.

Άρθρο 10
Υποβολή συµπληρωµατικών πινάκων προσωπικού

Το εδ. γ΄ της παραγράφου 5 του άρθ. 68 του ν.
3518/2006 παρέχει τη δυνατότητα στους εργοδότες ξε-
νοδοχειακών επιχειρήσεων να καταθέτουν συµπληρω-
µατικούς πίνακες προσωπικού σε περίπτωση αλλαγής ή
τροποποίησης ωραρίου ή οργάνωσης χρόνου εργασίας
εντός 48 ωρών από την ηµέρα της αλλαγής ή τροποποί-
ησης ή από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόµε-
νο.

Προτείνεται η κατάργηση του εδαφίου αυτού διότι ου-
σιαστικά αποδυναµώνει τον έλεγχο των ρεπό στα ξενο-
δοχεία. Όταν κατά τον έλεγχο εντοπίζεται εργαζόµενος
να εργάζεται την ηµέρα του ρεπό του, οι εργοδότες ι-
σχυρίζονται ότι η αλλαγή συνέβη εκτάκτως τη συγκεκρι-
µένη ηµέρα και πολύ απλά ενηµερώνουν µέσα σε 48 ώ-
ρες, ούτε καν την ίδια ηµέρα, το κατά τόπον αρµόδιο
Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης. ∆εν υπάρχει λόγος να
ισχύει ειδικότερη διάταξη για τις ξενοδοχειακές επιχει-
ρήσεις και πρέπει να ενηµερώνουν και αυτές για την αλ-
λαγή των ρεπό µε τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τις λοι-
πές επιχειρήσεις.

Άρθρο 11
∆ιοικητικές κυρώσεις

Από τη µελέτη των φακέλων των προστίµων και των
δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επ’ αυτών προ-
κύπτουν τα εξής:

- Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων ασκούν
προσφυγές ακόµη και όταν το επιβληθέν ποσό είναι χα-
µηλό (ή ακόµη και το κατώτατο) προκειµένου να επιτύ-
χουν την αναβολή της καταβολής του,

- από την κατάθεση της προσφυγής µέχρι την εκδίκα-
σή της από το αρµόδιο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο µεσολα-
βούν κατά µέσο όρο 4-5 έτη (τουλάχιστον στην Αθήνα).
Ενδεικτικό είναι ότι αυτή τη στιγµή το Τµήµα Νοµικής Υ-
ποστήριξης του ΣΕΠΕ λαµβάνει κλήσεις για συζήτηση
προσφυγών που αφορούν πρόστιµα του 2005.

Σηµειωτέον ότι της επιβολής του προστίµου προηγεί-
ται µια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία η οποία απαι-
τεί την αφιέρωση µεγάλου τµήµατος του χρόνου των Ε-
πιθεωρητών (διενέργεια ελέγχου, πρόσκληση για υπο-

βολή γραπτών εξηγήσεων και εξέταση αυτών, υποβολή
εισηγητικού σηµειώµατος από τον Προϊστάµενο του
Τµήµατος προς τον ∆ιευθυντή, επίδοση της πράξης επι-
βολής προστίµου, διεκπεραίωση αλληλογραφίας µε ∆ΟΥ
για τη βεβαίωση του 20%, κτλ).

∆ιαπιστώνεται, εποµένως, πολύ σοβαρό πρόβληµα δε-
δοµένου ότι ακολουθείται η προαναφερθείσα διαδικασία
(µε ό,τι αυτό συνεπάγεται σε χρόνο και κόστος για τις υ-
πηρεσίες) και µεσολαβεί µεγάλο χρονικό διάστηµα µέχρι
να εισπραχθεί το υπόλοιπο 80% των προστίµων. Ο λόγος
για τον οποίο οι επιχειρήσεις προσφεύγουν ακόµη και
κατά χαµηλών προστίµων είναι προφανής και αφορά α-
ποκλειστικά την όσο το δυνατό µεγαλύτερη καθυστέρη-
ση καταβολής του σχετικού ποσού.

Με τα δεδοµένα αυτά, η διαδικασία γίνεται πολύ γρα-
φειοκρατική και η κύρωση χάνει το νόηµά της, εξαιτίας
του τρόπου µε τον οποίο επιβάλλεται, σε σηµείο που εί-
ναι αµφίβολο κατά πόσο η επιχείρηση αντιλαµβάνεται ό-
τι έχει «τιµωρηθεί» για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Επίσης, υπονοµεύεται και η προληπτική λειτουργία
της κύρωσης δεδοµένου ότι το µεγάλο χρονικό διάστη-
µα που µεσολαβεί µεταξύ της διαπίστωσης της παράβα-
σης, της επιβολής του προστίµου και της είσπραξης του
συνολικού ποσού δεν αποτρέπει την επιχείρηση από το
να προβεί σε νέες παραβάσεις.

Η κατάργηση της αναστολής του 80% αναµένεται να
αποτρέψει την κατάθεση προσφυγών µε αποκλειστικό
κίνητρο την καθυστέρηση καταβολής του προστίµου, κα-
θιστά τη διαδικασία λιγότερο γραφειοκρατική και µειώνει
το χρονικό διάστηµα το οποίο µεσολαβεί µεταξύ της δια-
πίστωσης της παράβασης και της είσπραξης του συνολι-
κού προστίµου. Με την κατάργηση αυτής της ειδικής
µορφής αναστολής δεν προσβάλλεται το δικαίωµα πα-
ροχής έννοµης προστασίας δεδοµένου ότι οι πολίτες
µπορούν να ασκούν αίτηση αναστολής µε βάση τα άρθ.
200 επ. του Κ∆∆/µίας.

Η 20ήµερη προθεσµία για την κατάθεση της προσφυ-
γής, την οποία προέβλεπε αρχικώς ο ν. 2639/1998, κρί-
θηκε ότι έχει µετατραπεί σε 60ήµερη από τις 17/7/1999,
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ι-
κονοµίας (βλ. 679/2000 ΝΣΚ η οποία έχει γίνει δεκτή από
τον Υπουργό Εργασίας).

Τα κριτήρια που λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά την επιβο-
λή των κυρώσεων εµπλουτίζονται έτσι ώστε εκτός από
τη σοβαρότητα της παράβασης, την παραβατικότητα και
την υπαιτιότητα του εργοδότη, να συνεκτιµάται ο αριθ-
µός των εργαζοµένων και το µέγεθος της επιχείρησης.
Η έννοια «µέγεθος» χρησιµοποιείται µε ευρεία έννοια
και παραπέµπει στο είδος και τον κλάδο της επιχείρησης
(πχ πολυεθνική, τράπεζα, κατασκευαστικές, κτλ). ∆ίνε-
ται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης µε Απόφασή του να κατηγοριοποιήσει
τις παραβάσεις και να προσδιορίσει το ύψος του προστί-
µου ανάλογα µε την παράβαση κλπ

Άρθρο 12
Ειδικό δελτίο Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας

Η υποχρέωση έκδοσης του ειδικού δελτίου σύµφωνα
µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του
ν.1876/1990, δηµιούργησε µια σειρά δυσεπίλυτων προ-
βληµάτων που έχουν σχέση µε τον όγκο εργασίας αλλά
και το υπερβολικό κόστος εκτύπωσης του δελτίου από
την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου µας.
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Σκοπός του νοµοθέτη κατά τη θέσπιση της υποχρέω-
σης έκδοσης του ειδικού δελτίου δηµοσίευσης των συλ-
λογικών ρυθµίσεων, ήταν η πληροφόρηση των ενδιαφε-
ροµένων για τις συλλογικές ρυθµίσεις που κατατίθενται
στην αρµόδια υπηρεσία. Ο εν λόγω σκοπός ικανοποιείται
σήµερα αποτελεσµατικότερα και οικονοµικότερα µέσω
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ)
µε την αυτούσια ανάρτηση των κειµένων των συλλογι-
κών ρυθµίσεων στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου µας.

Άρθρο 13
Βιβλίο υπερωριών

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οργάνωση των επιχει-
ρήσεων και η αύξηση του όγκου των απασχολούµενων
εργαζοµένων σε αυτές , οδήγησε στην αλλαγή του τρό-
που παρακολούθησης του ανθρώπινου δυναµικού των εν
λόγω επιχειρήσεων. Συνέπεια των νέων αυτών συνθη-
κών είναι και η ηλεκτρονική µηχανογραφηµένη µορφή α-
ποτύπωσης των στοιχείων που περιλαµβάνονται στο βι-
βλίο υπερωριών.

Με την παρούσα διάταξη δίνεται η δυνατότητα τήρη-
σης και µηχανογραφηµένων σελίδων, σε αντικατάσταση
του βιβλίου υπερωριών, οι οποίες θα περιλαµβάνουν όλα
τα στοιχεία του εν λόγω βιβλίου. Το βιβλίο υπερωριών ή
οι µηχανογραφηµένες σελίδες, θα πρέπει να τηρούνται
από τον εργοδότη επί πέντε έτη ώστε να παρέχουν ο-
ποιασδήποτε µορφής στοιχείο για τις πραγµατοποιούµε-
νες υπερωρίες στους επιθεωρητές εργασίας και τους ερ-
γαζοµένους του.

Το σχετικό βιβλίο δεν χρειάζεται θεώρηση από την αρ-
µόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. , γεγονός το οποίο µειώνει
το όγκο των γραφειοκρατικών διαδικασιών για τις Κοι-
νωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας.

Τέλος, µε την παρούσα διάταξη επεκτείνεται µε ρητό
τρόπο η τήρηση του βιβλίου υπερωριών για το σύνολο
των επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων και εργασιών γενι-
κώς, στοιχείο το οποίο δίνει την δυνατότητα πλέον ορ-
θότερης και πληρέστερης καταγραφής αλλά και ελέγχου
της υπερωριακής απασχόλησης όλων των επιχειρήσεων
και όχι µόνον των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών για τις
οποίες ίσχυε µέχρι τώρα το σχετικό βιβλίο.

Άρθρο 14
Απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών – Κυρώσεις

Το άρθρο 86 παράγραφος 3 του ν. 3386/2005 προβλέ-
πει τη διοικητική κύρωση προστίµου 3.000 € - 15.000 €
ανά παρανόµως απασχολούµενο υπήκοο τρίτης χώρας
όχι µόνο για την περίπτωση κατά την οποία προσλαµβά-
νεται και απασχολείται χωρίς άδεια διαµονής ή χωρίς βε-
βαίωση κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών
αλλά και για την περίπτωση κατά την οποία οι εργοδότες
δεν έχουν ενηµερώσει την αρµόδια ∆ιεύθυνση Αλλοδα-
πών και Μετανάστευσης για την πρόσληψη υπηκόου τρί-
της χώρας ή για µεταβολή του καθεστώτος εργασίας
του.

Οι Περιφέρειες δεν διαθέτουν ελεγκτικό µηχανισµό
και τα πρόστιµα που επιβάλλουν για παράνοµη απασχό-
ληση υπηκόων τρίτων χωρών είναι µάλλον περιορισµένα
(και µάλιστα αρκετά εξ αυτών επιβάλλονται κατόπιν δια-
βίβασης σχετικού φακέλου από το ΣΕΠΕ). Από την άλλη
πλευρά, το ΣΕΠΕ διαθέτει ελεγκτικό µηχανισµό, διενερ-

γεί πληθώρα ελέγχων και έχει την απαιτούµενη επαφή
µε τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας.

Σηµειώνεται, επίσης, ότι εκτός από την επίβλεψη και
εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας, το ΣΕΠΕ είναι αρ-
µόδιο για την έρευνα, διαπίστωση και δίωξη της παράνο-
µης απασχόλησης, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις
αστυνοµικές αρχές (άρθ. 6 παρ. 2 περ. α΄ και γ΄ του ν.
2639/1998). Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η αρ-
µοδιότητα της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων να
µεταφερθεί στο ΣΕΠΕ για τις περιπτώσεις εκείνες όπου
όργανά του διαπιστώνουν τις σχετικές παραβάσεις.

Με αυτή τη ρύθµιση, ενισχύονται οι µηχανισµοί ελέγ-
χου και επιβολής κυρώσεων για την παράνοµη απασχό-
ληση και επιδιώκεται η αποτελεσµατικότερη αντιµετώπι-
ση του φαινοµένου. ∆ίνεται εξουσιοδότηση στους Υ-
πουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνη-
σης µε απόφασή τους να προσδιορίζουν τα κριτήρια µε
τα οποία καθορίζεται το ύψος του προστίµου.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 15
Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση

Πρώτο βήµα για την απλούστευση της χρονοβόρου
διαδικασίας προσδιορισµού του χρόνου ασφάλισης του
κάθε φορέα έγινε µε το άρθρο 47 του ν. 2676/1999. Με
την ανωτέρω διάταξη θεσπίστηκε η υποχρεωτική έκδοση
βεβαίωσης από τις υπηρεσίες συντάξεων του κάθε φο-
ρέα, στην οποία απεικονίζεται όλη η εξέλιξη του ασφαλι-
στικού βίου των ασφαλισµένων. Με τις διατάξεις του
προτεινόµενου άρθρου επιδιώκεται η επέκταση του θε-
σµού της χορήγησης προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 47 του ν. 2676/1999 και στις
περιπτώσεις ∆ιαδοχικής Ασφάλισης, µε σκοπό την άµε-
ση γνωστοποίηση του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγ-
µατοποιήσει ο ασφαλισµένος στους λοιπούς φορείς στο
φορέα που υποβάλλεται η αίτηση, ώστε να επιτευχθεί η
επιτάχυνση της διαδικασίας απονοµής της σύνταξης.

Άρθρο 16
∆ιατάξεις ασφαλιστικού περιεχοµένου

1. Σύµφωνα µε την ισχύουσα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νοµοθε-
σία, καθώς και στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανι-
σµούς, η αναπηρία των ασφαλισµένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
καθώς και η διάρκεια αυτής, εκτιµάται από τα Υγειονοµι-
κά Όργανα του Ιδρύµατος (Πρωτοβάθµιες και ∆ευτερο-
βάθµιες Υγειονοµικές Επιτροπές), τα οποία κρίνουν όχι
µόνο την ιατρική αναπηρία, αλλά και την επίπτωση που
αυτή έχει είτε στην άσκηση µιας συγκεκριµένης εργα-
σίας ή γενικά στην ικανότητα για βιοπορισµό. Η κρίση
δεν βασίζεται µόνο σε καθαυτό ιατρικά κριτήρια, αλλά
και σε κριτήρια αγοράς εργασίας και είναι καθοριστική
τόσο για την αρχική λήψη των παροχών, όσο και για τη
συνέχιση χορήγηση τους.

Η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται κατ’ αποκλειστι-
κότητα από τις υγειονοµικές επιτροπές.

Σε ασφαλισµένους µε βαριές και µη αναστρέψιµες
βλάβες υγείας οι Υγειονοµικές Επιτροπές χορηγούν α-
ναπηρία επ’ αόριστον. Οι παθήσεις, οι οποίες, στην πλει-

6



οψηφία των περιπτώσεων, έχουν ως αποτέλεσµα τη µη
αναστρέψιµη κατάσταση της υγείας των ασφαλισµένων
και, εποµένως, την επ’ αόριστον κρίση της αναπηρίας
τους από τις Υγειονοµικές Επιτροπές καθορίζονται κάθε
φορά µε σχετικά έγγραφα της ∆/νσης Αναπηρίας και
Κοινωνικής Εργασίας της ∆ιοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Η ανωτέρω ακολουθούµενη διαδικασία είναι χρονοβό-
ρα και εγείρει παράπονα και διαµαρτυρίες από κατηγο-
ρίες αναπήρων που δεν συµπεριλαµβάνονται στα σχετι-
κά έγγραφα.

Με την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι η διάρκεια της
αναπηρίας των ασφαλισµένων που κρίνονται από τις Υ-
γειονοµικές επιτροπές όχι µόνο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αλλά ό-
λων των ασφαλιστικών οργανισµών, µε ποσοστό αναπη-
ρίας 80% και άνω για τις παθήσεις α) Σύνδροµο Down –
αυτισµό – υψηλού βαθµού νοητική υστέρηση, β) ακρωτη-
ριαστικές βλάβες άνω ή κάτω άκρων, γ) φωκοµέλειες, δ)
νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή ε) µεταµόσχευση
νεφρών ή άλλων συµπαγών οργάνων, καθορίζεται επ’ α-
όριστον.

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα καθορισµού και άλ-
λων, πλην των αναφερόµενων στην προτεινόµενη διάτα-
ξη, παθήσεων που επιφέρουν αναπηρία αόριστης διάρ-
κειας µε Υπουργικές αποφάσεις, που εκδίδονται εντός
τακτού χρονικού διαστήµατος από την έναρξη ισχύος
του νόµου αυτού και ύστερα από πρόταση Επιστηµονι-
κής Επιτροπής που απαρτίζεται από ιατρούς του Ειδικού
Σώµατος Υγειονοµικών Επιτροπών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Από τις διατάξεις του ν.317/1976 προβλεπόταν ότι
οι τακτικοί υπάλληλοι του Ταµείου Ασφαλίσεως Ασθένει-
ας και Πρόνοιας Λιµενεργατών Πειραιώς (ΤΑΠΕΛ) δικαι-
ούντο σύνταξη από το Ταµείο αυτό µε τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις που αποκτούσαν το δικαίωµα οι τακτι-
κοί υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με το άρθρο δέκατο όγδοο του ν.3607/2007, ο Κλάδος
Ασθένειας του Ταµείου εντάχθηκε στον Κλάδο Ασθένει-
ας του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ και το Tαµείο µετονοµάστηκε σε Τα-
µείο Πρόνοιας Εργαζοµένων στα Λιµάνια µε 2 κλάδους,
τον Κλάδο Πρόνοιας Λιµενεργατών και τον Κλάδο Πρό-
νοιας Υπαλλήλων Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς.

Με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν.3655/2008 το
ως άνω Ταµείο καταργήθηκε και οι δύο Κλάδοι Πρόνοιας
εντάχθηκαν ως Τοµείς στο Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού
Τοµέα (ΤΑΠΙΤ).

∆εδοµένου ότι στον ανωτέρω νόµο δεν ορίστηκε ρητά
ότι οι επί µέρους Τοµείς του ΤΑΠΙΤ και εν προκειµένω οι
Τοµείς που προέρχονται από το πρώην ΤΑΠΕΛ θα κατα-
βάλλουν τις συντάξεις των συνταξιούχων και υπαλλή-
λων του πρώην Ταµείου, εγέρθηκαν και αµφισβητήσεις
ως προς την υποχρέωση του ΤΑΠΙΤ να συνεχίσει την κα-
ταβολή αυτών.

Για την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων αλλά
και της αδυναµίας του ΤΑΠΙΤ να καταβάλλει από
1.1.2009 και εντεύθεν τις συντάξεις, προτείνεται η θέ-
σπιση της παραγράφου 2, µε την οποία προβλέπεται ότι
το βάρος της καταβολής της σύνταξης των συνταξιού-
χων του πρώην ΤΑΠΕΛ την αναλαµβάνει το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Άρθρο 17
Ρυθµίσεις ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Κατά το άρθρο 15α του Κανονισµού ∆ιαδικασιών Α-
σφάλισης, για την εφαρµογή της ΑΠ∆, όπως ισχύει µετά
την τελευταία τροποποίησή του µε την παράγραφο 1 της

Φ11321/12352/10/1 (ΦΕΚ 1277 Β΄/29-6-2009) απόφασης
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ή-
δη Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), η υποβολή
ΑΠ∆ µέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για το µεγαλύ-
τερο µέρος των εργοδοτών. Με τη ρύθµιση αυτή, επιτυγ-
χάνεται η απλοποίηση και τυποποίηση της διαδικασίας υ-
ποβολής ΑΠ∆, ο περιορισµός της γραφειοκρατίας, η τα-
χύτερη επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων που
περιέχονται στις ΑΠ∆ και η ταχύτερη ενηµέρωση της α-
σφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισµένων. Τα τελευταία
χρόνια, όµως, έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις ασυνεπών
εργοδοτών που υποβάλλουν µεν εµπρόθεσµα µέσω δια-
δικτύου τις ΑΠ∆, αλλά δεν καταβάλλουν τις αντίστοιχες
εισφορές, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν υπέρογκες ο-
φειλές τις οποίες δεν προσέρχονται να εξοφλήσουν ή
να ρυθµίσουν. Αντίθετα, οι ΑΠ∆ επιφέρουν όλα τα απο-
τελέσµατά τους, ως προς την ασφάλιση των δηλούµε-
νων προσώπων, τα οποία κάνουν χρήση των παροχών
του Ιδρύµατος, ανεξάρτητα από την καταβολή ή µη των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών εκ µέρους των ερ-
γοδοτών, γεγονός που οδηγεί σε σηµαντική οικονοµική
επιβάρυνση του Ιδρύµατος.

Με την παράγραφο 1, επιχειρείται η συγκράτηση της
απώλειας των εσόδων του Ιδρύµατος, χωρίς να απολε-
σθούν τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων. Για
το λόγο αυτό, προτείνεται, στις περιπτώσεις, κατά τις ο-
ποίες διαπιστώνεται η µη καταβολή των οφειλοµένων ει-
σφορών να θεωρείται η ΑΠ∆ η οποία αφορά τη συγκε-
κριµένη µισθολογική περίοδο ως µη υποβληθείσα και να
επιβάλλεται το πρόστιµο που ισχύει για τις µη υποβαλ-
λόµενες ΑΠ∆ και το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 45% ε-
πί του ποσού των εισφορών που αναλογούν στην αντί-
στοιχη ΑΠ∆. Επίσης, προτείνεται η µη αποδοχή, µέσω
διαδικτύου, των ΑΠ∆ που αφορούν επόµενες, µετά τη
βεβαίωση οφειλής, µισθολογικές περιόδους, εφόσον ο
εργοδότης εξακολουθεί να µην καταβάλλει εισφορές.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι εργοδότες υποχρεούνται να
προσέλθουν στο Υποκατάστηµα και να προσκοµίσουν
την ΑΠ∆ µε µαγνητικό µέσο, η οποία δεν γίνεται δεκτή,
αν δεν συνυποβληθούν οικονοµικά στοιχεία της επιχεί-
ρησής τους (αναλυτικό-καθολικό ισοζύγιο κινούµενων
λογαριασµών του προηγούµενου µήνα και ανάλυση πε-
λατών του ίδιου µήνα).

2. Είναι γνωστό ότι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπάρχει σοβαρό
πρόβληµα εισφοροδιαφυγής. Με δεδοµένο ότι οι εισφο-
ρές είναι η κύρια πηγή εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε τη διό-
γκωση της εισφοροδιαφυγής περιορίζεται η δυνατότητα
χρηµατοδότησης των δαπανών που κατά κύριο λόγο α-
φορούν παροχές µε συνέπεια τη δυσχέρεια ή και την α-
δυναµία καταβολής συντάξεων ή παροχών ασθένειας.

Η εισφοροδιαφυγή προέρχεται, µεταξύ άλλων, από τη
µη καταβολή εισφορών εκ µέρους των εργοδοτών λόγω
απασχόλησης προσώπων τα οποία δεν εµφανίζονται στα
στοιχεία που τηρούν για το σκοπό αυτό οι εργοδότες.

Ειδικότερα, το φαινόµενο της αδήλωτης-ανασφάλι-
στης εργασίας έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις τα τελευ-
ταία χρόνια.

Με την παράγραφο 2 επιχειρείται περιορισµός του
φαινοµένου της εισφοροδιαφυγής, µε τη θέσπιση αυστη-
ρότερου προστίµου στην περίπτωση κατά την οποία ο
εργοδότης παραλείψει για δεύτερη ή περισσότερες φο-
ρές να καταχωρήσει στο Ειδικό Βιβλίο τους εργαζόµε-
νους.

3. Στο πλαίσιο του προγράµµατος στεγαστικής αποκα-
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τάστασης των παλιννοστούντων οµογενών, που προέρ-
χονται από χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, θεσµο-
θετήθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 7, του άρθρου
4, του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α΄), η δυνατότητα καταβο-
λής µειωµένων, κατά 30%, των οφειλόµενων κύριων α-
σφαλιστικών εισφορών, για τους Έλληνες υπηκόους πο-
ντιακής καταγωγής, εφόσον επρόκειτο για οικοδοµικά
έργα ιδιοκτησίας τους, για τα οποία εκτέλεσαν οι ίδιοι ή
µέλη της οικογένειάς τους εργασίες, δηλαδή εφόσον
παρείχαν προσωπική απασχόληση και υπό την προϋπό-
θεση ότι η σχετική οικοδοµική άδεια είχε εκδοθεί µέχρι
και την 31.12.1999.

Με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 6, του ν.
2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α΄) και του άρθρου 13, παράγραφος
4, του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), το ανωτέρω ποσοστό
µείωσης αυξήθηκε, προσδιοριζόµενο, πλέον, στο 50%
των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, συγχρόνως,
δε, η χρονική ισχύς των εν λόγω ρυθµίσεων παρατάθη-
κε, αρχικά έως και την 31.12.2004 και, εν συνεχεία, έως
και την 31.12.2006. Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου
74, παράγραφος 2, του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α΄), χο-
ρηγήθηκε νέα διετής χρονική παράταση για την εφαρµο-
γή των ανωτέρω ρυθµίσεων, µε αποτέλεσµα να καλύπτο-
νται οικοδοµικές εργασίες, για τις οποίες η σχετική οικο-
δοµική άδεια έχει εκδοθεί έως και την 31.12.2008.

Εκτιµώντας το γεγονός ότι εκκρεµεί, ακόµα, η στεγα-
στική αποκατάσταση αρκετών οµογενών, µε την παρά-
γραφο 3 προτείνεται η παράταση, για δύο επιπλέον έτη,
της προθεσµίας εντός της οποίας πρέπει να έχει εκδοθεί
η σχετική οικοδοµική άδεια για να έχει εφαρµογή η ανω-
τέρω προβλεπόµενη µείωση, δηλαδή µέχρι και
31.12.2010 και αποσαφηνίζεται ότι η ως άνω προβλεπό-
µενη µείωση, αφορά αποκλειστικά την πρώτη κύρια κα-
τοικία του οµογενούς και µέχρι 120 τ.µ..

Άρθρο 18
Ρυθµίσεις Θεµάτων Ελέγχου

1. Με την παράγραφο 1 ορίζεται προθεσµία ενός (1)
µηνός στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Ασφαλιστικών Φο-
ρέων, είτε να εφαρµόσουν τις προτάσεις των πορισµά-
των που τους κοινοποιούνται από την Υπηρεσία Ελέγ-
χου ∆απανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α.), είτε να διαφοροποιηθούν διατυπώνο-
ντας την αιτιολογηµένη άρνηση ή αντίρρησή τους. Τα
παραπάνω προτείνονται λόγω µεγάλων καθυστερήσεων
που παρατηρούνται στα Ταµεία.

2. Η ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο
2676/99, άρθρο 32 αποτελεί σηµαντικό µηχανισµό ελέγ-
χου και εποπτείας των δαπανών υγείας των Ασφαλιστι-
κών Οργανισµών.

Με βάση δε τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδα-
φίου της παρ. 3 του ως άνω άρθρου και νόµου η ΥΠΕ-
∆ΥΦΚΑ υποχρεούται να αποστέλλει τα υποβαλλόµενα
σε αυτή πορίσµατα ελέγχου στους Ασφαλιστικούς Ορ-
γανισµούς προκειµένου να επιβάλλουν τις προβλεπόµε-
νες κυρώσεις.

Aπό τις διατάξεις του Π.∆. 121/08 (ΦΕΚ 183 Α΄) καθο-
ρίζονται µεταξύ των κυρώσεων και τα χρηµατικά πρόστι-
µα που επιβάλλονται µε αποφάσεις των ∆ιοικήσεων των
Ασφαλιστικών Οργανισµών σε περιπτώσεις παράβασης
της, περί ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, νοµοθεσίας.

Επειδή οι παραβάσεις αντιµετωπίζονται ως επί το
πλείστον από τις ∆ιοικήσεις των Ασφαλιστικών Οργανι-

σµών µε µεγάλη επιείκεια µε αποτέλεσµα να µην εξα-
ντλείται η αυστηρότητα των προβλεπόµενων κυρώσεων,
επειδή παρατηρείται διαφορετική αντιµετώπιση των πα-
ραβάσεων από φορέα σε φορέα, επειδή η υφιστάµενη
διαδικασία για επιβολή κυρώσεων είναι χρονοβόρα µε
προτείνεται η θέσπιση διατάξεων προκειµένου να δια-
σφαλιστεί το ενιαίο της επιβολής των προστίµων, η επι-
τάχυνση των διαδικασιών και βεβαίως η ενίσχυση της α-
ποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των ελέγχων.

Έτσι, µε την παράγραφο 2, η αρµοδιότητα της επιβο-
λής των προστίµων ανατίθεται στην ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ και για
το σκοπό αυτό συστήνονται τα κατάλληλα συλλογικά
όργανα.

3. Η εισφοροδιαφυγή αποτελεί φαινόµενο ιδιαίτερα α-
νησυχητικό, µε µεγάλο κοινωνικό κόστος, δεδοµένου ό-
τι υπονοµεύει τη βιωσιµότητα των ΦΚΑ και παράλληλα
την ποιότητα των παροχών που δικαιούνται οι ασφαλι-
σµένοι και οι συνταξιούχοι. Για το λόγο αυτό θεσπίζεται
µε την παράγραφο 3 η δυνατότητα συγκρότησης µικτών
κλιµακίων ελέγχου αποτελούµενα από υπαλλήλους της
∆ιεύθυνσης Επιθεώρησης της ΓΓΚΑ και από υπαλλήλους
των ΦΚΑ, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπηρετούν στις ∆ιευθύν-
σεις Επιθεώρησης και στα Τµήµατα Εσόδων αυτών. Το
µέτρο αυτό θα συµβάλει τα µέγιστα στην καταπολέµηση
της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.

Επίσης, µε την ίδια διάταξη δίνεται η δυνατότητα όλοι
οι ανωτέρω υπάλληλοι να συµµετέχουν και στα µικτά
κλιµάκια ελέγχου, τα οποία συγκροτούνται από υπαλλή-
λους του ΣΕΠΕ και της Ε.ΥΠ.Ε.Α. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
151 του ν. 3655/2008.

Άρθρο 19
Οργανωτικά και Λειτουργικά Θέµατα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

1. Τα µέτρα που λαµβάνονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατ’ ε-
φαρµογή της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης των
καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών είναι τα προ-
βλεπόµενα από τον ΚΕ∆Ε και αρµόδιες υπηρεσίες για
την επιβολή τους είναι τα Ταµεία Είσπραξης Εσόδων του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τα Υποκαταστήµατα που υπάγονται σ’ αυ-
τά ή οι ταµειακές υπηρεσίες των Υποκαταστηµάτων.

Κατά το στάδιο της διαδικασίας είσπραξης των βεβαι-
ωµένων χρεών συχνά παρατηρείται απροθυµία ή αδυνα-
µία των οφειλετών να εξοφλήσουν ή να ρυθµίσουν τις ο-
φειλές τους. Το φαινόµενο αυτό σε συνδυασµό µε τη µη
λήψη µέτρων λόγω αδυναµίας ανευρέσεως περιουσια-
κών στοιχείων των οφειλετών, ή τη µη απόδοση των λη-
φθέντων, έχουν σαν συνέπεια τη διόγκωση των οφειλών
(καθυστερήµατος) που οδηγεί στην αύξηση του ελλείµ-
µατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για το λόγο αυτό, µε την παράγραφο 1 συνιστάται στη
∆ιεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων της Γενικής ∆ιεύθυν-
σης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών της ∆ιοίκησης του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ Υποδιεύθυνση Παρακολούθησης-Λήψης Αναγκα-
στικών Μέτρων Είσπραξης, η οποία διαρθρώνεται σε πέ-
ντε Τµήµατα. Η αρµοδιότητα κάθε Τµήµατος εκτείνεται
στα Υποκαταστήµατα ορισµένων και καθοριζόµενων στη
διάταξη ∆ιοικητικών Περιφερειών, από τις αναφερόµε-
νες στο άρθρο 26 του Οργανισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σκο-
πός της σύστασης της νέας υπηρεσίας είναι η παρακο-
λούθηση των οφειλών, η εξασφάλιση της λήψης των α-
ποτελεσµατικότερων κατά περίπτωση αναγκαστικών µέ-
τρων και ο έλεγχος της όλης διαδικασίας µέσω ειδικού
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λογισµικού, ώστε να επιτυγχάνεται η συστηµατικότερη
είσπραξη των οφειλόµενων εισφορών και η αύξηση των
εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με την ίδια διάταξη καθορίζο-
νται οι αρµοδιότητες της συνιστώµενης υποδιεύθυνσης
και προβλέπεται ο καθορισµός της έναρξης λειτουργίας
της µε απόφαση του ∆ιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Με την παράγραφο 2 προτείνεται η σύσταση δύο ε-
πιπλέον Τµηµάτων Ανακεφαλαίωσης στην υφιστάµενη
Υποδιεύθυνση Μητρώου του Περιφερειακού Υποκατα-
στήµατος Θεσσαλονίκης, καθόσον προγραµµατίζεται η
επέκταση και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης του θε-
σµού της έκδοσης προσυνταξιοδοτικών βεβαιώσεων, µε
αποτέλεσµα την αύξηση του όγκου των εργασιών ανα-
κεφαλαίωσης.

3. Για την αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη λει-
τουργία της Ε.ΥΠ.Ε.Α., µε την παράγραφο 3 προτείνεται
η σύσταση δύο (2) επιπλέον Τµηµάτων Ελέγχου, για τη
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις και οικο-
δοµικά έργα, µε στόχο την ελαχιστοποίηση της ανασφά-
λιστης εργασίας και τη µείωση της εισφοροδιαφυγής.

Ο χρόνος παραµονής του προσωπικού στις Ε.ΥΠ.Ε.Α.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτείνεται να οριστεί σε πέντε (5) χρόνια.

4. Με την παράγραφο 4α το Τοπικό Υποκατάστηµα Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ Καµατερού συγχωνεύεται µε το Τοπικό Υπο-
κατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άνω Λιοσίων λόγω των µικρών α-
σφαλιστικών µεγεθών που παρουσιάζουν, για την εύρυθ-
µη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία τους και την κα-
λύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων της περιοχής
τους. Το νέο Τοπικό Υποκατάστηµα θα ονοµαστεί Τοπικό
Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Άνω Λιοσίων – Καµατερού.

Επίσης, µε την παράγραφο 4β αποσαφηνίζεται η ηµε-
ροµηνία κατάργησης του Τοπικού Υποκαταστήµατος Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ Καµινίων, το οποίο συστάθηκε µε την περ. β΄
της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 3693/2008.

Το νέο Υποκατάστηµα θα στεγαστεί στο ήδη υπάρχον
κτίριο, στο οποίο στεγάζεται σήµερα το Περιφερειακό Υ-
ποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηρακλείου, ιδιοκτησίας ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, ενώ το Περιφερειακό Υποκατάστηµα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ηρακλείου απλώς µεταστεγάζεται µε την υφιστάµενη
οργανωτική διάρθρωση.

5. Με την παράγραφο 5 συνιστώνται υποχρεωτικά στα
Υποκαταστήµατα και στις Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων, για την υ-
ποδοχή και την πληροφόρηση των συναλλασσοµένων µε
το Ίδρυµα, σχετικά µε τις ενέργειες που απαιτούνται για
τη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών τους υποθέσεων και
την επίλυση των προβληµάτων υγείας τους.

Οι αρµοδιότητες και η έναρξη λειτουργίας τους θα κα-
θορισθούν µε απόφαση του ∆ιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Για την ποιοτική αναβάθµιση του προσωπικού του Ι-
ΚΑ-ΕΤΑΜ, που είναι αναγκαία αφενός λόγω της εφαρµο-
γής νέων τεχνολογιών (Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα) και αφετέρου λόγω της σταδιακής ένταξης
στο Ίδρυµα των Ταµείων του άρθρου 5 του ν. 3029/2002
(ΦΕΚ 160 Α΄), µε την παράγραφο 6 κρίνεται σκόπιµο να
µεταφερθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20
του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) πεντακόσιες (500) κενές
οργανικές θέσεις µονίµου προσωπικού του κλάδου ΥΕ
Προσωπικού Καθαριότητας από τις Περιφερειακές Υπη-
ρεσίες του Ιδρύµατος σε Κεντρικές και Περιφερειακές Υ-
πηρεσίες, ως εξής:

α) Εξήντα οκτώ (68) θέσεις στις Κεντρικές Υπηρεσίες,
στον κλάδο ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού.

β) Έξι (6) θέσεις στις Κεντρικές Υπηρεσίες, στον κλά-
δο ΠΕ Αναλογιστών.

γ) Είκοσι έξι (26) θέσεις στις Κεντρικές Υπηρεσίες,
στον κλάδο ΠΕ Μηχανικών.

δ) ∆ιακόσιες (200) θέσεις στις Περιφερειακές Υπηρε-
σίες, στον κλάδο ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού.

ε) Εκατό (100) θέσεις στις Περιφερειακές Υπηρεσίες,
στον κλάδο ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού.

στ) Εκατό (100) θέσεις στις Περιφερειακές Υπηρεσίες,
στον Κλάδο ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων.

7. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του α.ν.
1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει, η τοπική αρµοδιότητα των Ταµείων Είσπραξης Εσό-
δων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθορίζεται µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα,
που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και γνώµη του ∆ιοικη-
τικού Συµβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Επειδή µε τη σύσταση νέων Τοπικών Υποκαταστηµά-
των στις περιοχές Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης
που λειτουργούν τα Ταµεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, απαιτείται η έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος για
τον ανακαθορισµό της χωρικής τους αρµοδιότητας, δια-
δικασία χρονοβόρα, µε την παράγραφο 7 προτείνεται η
ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων τους, κατά τόπο και
καθ’ ύλην να γίνεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από πρό-
ταση του ∆.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ώστε να καταστεί δυνατή η
άµεση λειτουργία τους.

8. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 10 του ν. 3812/2009, δεν επιτρέπεται η σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου «εφόσον από τις διατάξεις
του οικείου οργανισµού ή κανονισµού ….. προβλέπονται
οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης µε αυτές για
τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύµβασης µίσθωσης
έργου µε φυσικά πρόσωπα».

Στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) προβλέ-
πονται οργανικές θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων, αλλά
βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και των κανονισµών υ-
γείας τους, είχαν τη δυνατότητα να συνάπτουν συµβά-
σεις µίσθωσης έργου µε θεραπευτές ή ελεγκτές ιατρούς
και οδοντιάτρους για την παροχή ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης στους ασφαλισµένους καθώς και τον έλεγ-
χο αυτής. ∆εδοµένου ότι η κάλυψη των οργανικών θέσε-
ων είναι χρονοβόρα και πολυδάπανη και προκειµένου να
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλι-
σµένων των ΦΚΑ προτείνεται µε την παρ. 8α η συνέχιση
της δυνατότητας αυτής.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 27 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) όπως αντικατα-
στάθηκε και ισχύει, είχε τη δυνατότητα «σε εξαιρετικές
περιπτώσεις για την κάλυψη αναγκών παροχής ιατρικών
υπηρεσιών σε όποια γεωγραφική περιοχή διαπιστώνεται
έλλειψη, αλλά και για ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες α-
σθενών, να συνεργάζεται µε ιατρούς και οδοντιάτρους
µε σύµβαση µίσθωσης έργου……Οι ιατροί και οδοντία-
τροι αυτοί δεν µπορεί να υπερβαίνουν σε καµία περίπτω-
ση το 10% του συνολικού αριθµού των οργανικών θέσε-
ων των ιατρών και οδοντιάτρων του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.». Με
τις διατάξεις αυτές, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είχε συµβληθεί, το έ-
τος 2009, µε 887 γιατρούς και οδοντιάτρους.

Μετά την ένταξη του κλάδου υγείας του πρώην ΤΑΞΥ
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το ως άνω ποσοστό προσαυξήθηκε, σύµ-
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φωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 52
του ν. 3693/2008, µε 300 ιατρούς και οδοντίατρους, µε
τους οποίους το πρώην ΤΑΞΥ είχε συµβληθεί µε σύµβα-
ση µίσθωσης έργου.

Ως εκ τούτου οι ιατροί και οι οδοντίατροι µε τους οποί-
ους µπορεί να συµβληθεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε σύµβαση µί-
σθωσης έργου ανέρχονται στους 1.187.

∆εδοµένου ότι α) ο αριθµός των ασφαλισµένων του Ι-
δρύµατος έχει αυξηθεί σηµαντικά µε την ένταξη του
κλάδου υγείας του πρώην ΤΑΞΥ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και β) έ-
χουν αποχωρήσει το προηγούµενο έτος 215 µόνιµοι και
αορίστου χρόνου γιατροί και οδοντίατροι, προτείνεται
µε την παράγραφο 8β η αύξηση του ως άνω αριθµού
συµβάσεων σε 1.500 γιατρούς και οδοντιάτρους. Σηµει-
ώνεται ότι οι οργανικές θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανέρχονται σε 8.908, και υπηρετούν
1.689 µόνιµοι γιατροί και οδοντίατροι και 5.189 µε σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου.

Τέλος, προτείνεται µε την παράγραφο 8γ η κατάργηση
300 οργανικών θέσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των κλάδων ΠΕ
Ιατρών και Οδοντιάτρων σε αντιστάθµισµα της αύξησης,
κατά 313, του αριθµού των γιατρών και οδοντιάτρων µε
τους οποίους µπορεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να συµβληθεί µε µί-
σθωση έργου.

Άρθρο 20
Οργανωτικά και Λειτουργικά Θέµατα

λοιπών Ασφαλιστικών Φορέων

1. Με την παράγραφο 1, για την καλύτερη λειτουργία
των οργανικών µονάδων του ΤΕΑΠΑΣΑ, προτείνεται να
προΐστανται αυτών κατά προτεραιότητα αξιωµατικοί γε-
νικών καθηκόντων αντί ειδικών καθηκόντων, που προέ-
βλεπαν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 101
του ν. 3655/2008.

2. Με τις διατάξεις του ν. 3655/08 προβλέπεται ότι οι
περιφερειακές υπηρεσίες του Τοµέα Πρόνοιας Εργατοϋ-
παλλήλων Μετάλλου αποτελούν περιφερειακές υπηρε-
σίες του ΤΑΠΙΤ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων
του εν λόγω Τοµέα.

Με την παράγραφο 2 προτείνεται, πέραν των υφιστα-
µένων περιφερειακών υπηρεσιών, η σύσταση περιφερει-
ακών οργανικών µονάδων, οι οποίες, µαζί µε τις υφιστά-
µενες, θα εξυπηρετούν τους ασφαλισµένους και του Το-
µέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και του Το-
µέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, τόσο στη διεκπε-
ραίωση των αντικειµένων των κλάδου Πρόνοιας όσο και
στην είσπραξη των εσόδων.

Οι εν λόγω περιφερειακές υπηρεσίες δύνανται µετά α-
πό απόφαση του ∆.Σ. του ΤΑΠΙΤ, να εξυπηρετούν τους
ασφαλισµένους και των λοιπών Τοµέων του Ταµείου.

Με την ίδια παράγραφο προτείνεται και η σύσταση 42
οργανικών θέσεων προσωπικού για τη στελέχωση των
ως άνω περιφερειακών υπηρεσιών.

3. Με την παράγραφο 3 δηµιουργείται στο Ταµείο Προ-
νοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ), Τοµέας Πρόνοιας
∆ηµοσίων Υπαλλήλων, κατά τα πρότυπα των λοιπών Φο-
ρέων Κοινωνικής Ασφάλισης και ρυθµίζεται το θέµα της
κατανοµής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του τ.
ΤΑ∆ΚΥ σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 85 παρ. 3
του ν. 3655/2008.

4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3655/2008, το προ-
σωπικό της ∆ΕΗ Α.Ε. που υπηρετούσε στον ΟΑΠ – ∆ΕΗ
µε απόσπαση κατανεµήθηκε µεταξύ των Τοµέων Προσω-

πικού ∆ΕΗ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΤΑΥΤΕΚΩ. ∆εδοµέ-
νου ότι µε σχετική διάταξη του ν. 3232/2004 µπορούσαν
οι υπάλληλοι της ∆ΕΗ Α.Ε. να αποσπώνται στον ΟΑΠ –
∆ΕΗ, προτείνεται µε την παράγραφο 4 η επανάληψη της
διάταξης αυτής, ώστε να υπάρχει δυνατότητα απόσπα-
σης υπαλλήλων της ∆ΕΗ στους Τοµείς Προσωπικού
∆ΕΗ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΤΑΥΤΕΚΩ, αλλά και µεταξύ
των Φορέων αυτών.

5. Με το άρθρο 20 παράγραφος 7 του ν. 2556/1997
(ΦΕΚ 270 Α΄), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 4
άρθρο 13 του ν.3050/2002 (ΦΕΚ 214 Α΄) προβλέπεται η
νοµική προστασία των υπαλλήλων των ασφαλιστικών
οργανισµών και της Γ.Γ.Κ.Α.

Με την παράγραφο 5 η νοµική προστασία των υπαλλή-
λων των Φ.Κ.Α. επεκτείνεται και στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες οι υπάλληλοι συµµετέχουν ως µέλη σε συλλο-
γικά όργανα. Για την υπεράσπισή τους σε όλες τις περι-
πτώσεις, τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ό-
σο και κατά τη συµµετοχή τους σε συλλογικά όργανα,
παρίσταται εκπρόσωπος της Νοµικής Υπηρεσίας του οι-
κείου οργανισµού και σε περίπτωση αδυναµίας αυτού, α-
νατίθεται σε δικηγόρο κατά περίπτωση, µετά από σχετι-
κή έγκριση του διοικούντος οργάνου. Η διάταξη αυτή ε-
φαρµόζεται ανάλογα και για τους υπαλλήλους της
Γ.Γ.Κ.Α.

6. Με την παράγραφο 6 οι περί αστικής ευθύνης διατά-
ξεις του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, ε-
φαρµόζονται και στους υπαλλήλους των Ασφαλιστικών
Οργανισµών, δεδοµένου ότι αποτελούν ν.π.δ.δ.

Με αντικρουόµενη, όµως, νοµολογία, το Ελεγκτικό
Συνέδριο συχνά κάνει δεκτό ότι για την αστική ευθύνη
των υπαλλήλων των Ασφαλιστικών Οργανισµών, εφαρ-
µοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.δ.
496/1974, παρότι µε το άρθρο µόνο του π.δ/τος 437/1977
ρητά ορίζεται ότι εξαιρούνται οι Ασφαλιστικοί Οργανι-
σµοί εποπτείας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών της
εφαρµογής του ν.δ/τος 496/1974.

Προς άρση της αµφισβήτησης αυτής, η οποία προκύ-
πτει από την έκδοση αντικρουόµενων αποφάσεων και
δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα στην εύρυθµη λειτουρ-
γία των Ασφαλιστικών Οργανισµών και µάλιστα µετά την
πάροδο πολλών ετών, προτείνονται οι διατάξεις της πα-
ραγράφου αυτής, µε την οποία οι υπάλληλοι κατά την ε-
κτέλεση των καθηκόντων τους, δεν εµπίπτουν στις περί
δηµοσίων υπολόγων ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 21
Θέµατα Οικονοµικής ∆ιαχείρισης

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3655/2008
(ΦΕΚ 58 Α΄) ο Κλάδος Σύνταξης του Ταµείου Ασφάλισης
Προσωπικού ΟΤΕ, εντάχθηκε στον Κλάδο Σύνταξης του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1.8.2008.

Με το άρθρο 2 του παραπάνω νόµου περιήλθαν αυτο-
δικαίως οι µετοχές του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως κα-
θολικό διάδοχο. Επίσης, όπως προβλέπεται στην παρά-
γραφο 12 του άρθρου 5 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α΄),
κατόπιν παραποµπής µε τις διατάξεις του εδαφίου γ΄
της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ
58 Α΄), οι αποδόσεις του Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ-ΟΤΕ
καταβάλλονται από την ένταξη του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ.

Με την παράγραφο 1 µεταφέρεται ο κλάδος Ειδικού
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κεφαλαίου του τ. Ταµείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ
στον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως αυτοτελής λο-
γαριασµός µε πλήρη λογιστική και οικονοµική αυτοτέ-
λεια, µε σκοπό την κάλυψη ελλειµµάτων του τέως Κλά-
δου σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ. Το σύνολο του ενεργητικού
και παθητικού του εντασσόµενου Κλάδου περιέρχεται
στον Λογαριασµό Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο οποί-
ος αποτελεί τον καθολικό διάδοχό του, χωρίς την κατα-
βολή φόρου, τέλους, εισφοράς δικαιώµατος ή οποιαδή-
ποτε επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου. Ο λογα-
ριασµός αυτός διέπεται από τις διατάξεις του εντασσό-
µενου κλάδου, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατι-
κές αυτού, µεταφέρονται δε σε αυτόν όλα τα δικαιώµατα
και υποχρεώσεις του εντασσόµενου κλάδου.

2. Από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου
136 του ν. 3655/2008 προβλέπεται ότι: «Οι δαπάνες διοι-
κήσεως ΦΚΑ που δεν αφορούν αµιγώς συγκεκριµένο
Κλάδο επιµερίζονται ετησίως κατά ποσοστό ευρισκόµε-
νο από το λόγο των εσόδων κάθε Κλάδου από εισφορές
ασφαλισµένων προς το σύνολο των εισφορών των α-
σφαλισµένων του Φορέα.

Επίσης, οι δαπάνες διοικήσεως Φορέων που δεν αφο-
ρούν αµιγώς συγκεκριµένο Τοµέα ή Λογαριασµό επιµερί-
ζονται ετησίως κατά ποσοστό ευρισκόµενο από το λόγο
των εσόδων κάθε Τοµέα και Λογαριασµού από εισφορές
ασφαλισµένων προς το σύνολο των εισφορών των α-
σφαλισµένων του Φορέα.

Οµοίως οι δαπάνες διοίκησης Κλάδου που δεν αφο-
ρούν αµιγώς συγκεκριµένο Τοµέα ή Λογαριασµό επιµερί-
ζονται ετησίως κατά ποσοστό ευρισκόµενο από το λόγο
των εσόδων κάθε Τοµέα και Λογαριασµού από εισφορές
ασφαλισµένων προς το σύνολο των εισφορών των α-
σφαλισµένων του Φορέα.

Στις δαπάνες διοικήσεως ΦΚΑ συµπεριλαµβάνεται και
η µισθοδοσία όλου του προσωπικού του Φορέα.»

Κατά το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του παραπάνω
τρόπου επιµερισµού των δαπανών προέκυψαν επιβαρύν-
σεις σε βάρος ορισµένων Τοµέων, οι οποίοι λόγω του α-
ριθµού των ασφαλισµένων τους έχουν αυξηµένα έσοδα
από εισφορές ασφαλισµένων, ενώ έχουν µειωµένες δα-
πάνες διοίκησης.

Για το λόγο αυτό, µε τις διατάξεις της παραγράφου 2
προτείνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης να καθοριστούν τα στοιχεία που
θα λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό του ποσο-
στού συµµετοχής κάθε Τοµέα.

3. Με την παράγραφο 3α, εκτός των ήδη οριζοµένων
κριτηρίων για την πρόσληψη διαχειριστών περιουσιακών
στοιχείων από τους Φ.Κ.Α., δύνανται να οριστούν και άλ-
λα τα οποία είναι σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες και ανά-
γκες του Φορέα.

Με την προτεινόµενη τροποποίηση της παραγράφου
3β, µε κοινή Υπουργική Απόφαση, µετά από εισήγηση
της Επιτροπής Επενδυτικής Πολιτικής των Φ.Κ.Α., καθο-
ρίζονται θέµατα που αφορούν την εφαρµογή των διατά-
ξεων του άρθρου 19 του ν.3586/2007, όπως τα καθήκο-
ντα, οι ευθύνες, οι υποχρεώσεις των διαχειριστών περι-
ουσιακών στοιχείων καθώς και ο τρόπος διενέργειας
διαγωνισµού πρόσληψης αυτών.

4. Με την ενοποίηση Ταµείων και Κλάδων που επέφε-
ρε ο ν. 3655/2008, οι νεοσύστατοι ΦΚΑ δεν έχουν τη δυ-
νατότητα χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων α-
ναγκών σε υπαλλήλους τους, λόγω έλλειψης καταστατι-
κών διατάξεων περί αυτού.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 δίνεται λύση σε
αυτό το ζήτηµα, καθότι επιτρέπεται σε ΦΚΑ να χορηγούν
προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών σε υπαλλήλους
τους. Ακόµη, καθορίζεται ένας αναλογικός τρόπος συµ-
µετοχής των Τοµέων του ΦΚΑ στη χορήγηση αυτών των
δανείων, καθώς επίσης και ο τρόπος επιστροφής στους
Τοµείς των τοκοχρεολυσίων.

5. Για τις περιπτώσεις όπου η κινητή και ακίνητη περι-
ουσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, από τους ο-
ποίους προέρχονται οι εντασσόµενοι κλάδοι, δεν ήταν
κατανεµηµένη κατά κλάδους, οι διατάξεις του ν.
3586/2007 προέβλεπαν την κατανοµή της βάσει της ανα-
λογίας του ποσοστού εισφορών, χωρίς να γίνεται διάκρι-
ση σε παλαιούς και νέους ασφαλισµένους. Με τη διάτα-
ξη της παραγράφου 5 εξειδικεύεται ότι ως ποσοστό ει-
σφορών νοείται εκείνο των νέων ασφαλισµένων χωρίς
το ποσοστό της κρατικής συµµετοχής ή άλλων ειδικών
προσαυξήσεων.

Άρθρο 22
∆ιασυνοριακή δραστηριότητα Ταµείων

Επαγγελµατικής Ασφάλισης

Στην Ελλάδα ο θεσµός της επαγγελµατικής ασφάλι-
σης εισήχθη µε το νόµο 3029/2002 (άρθρα 7 και 8, ΦΕΚ
160 Α'), σύµφωνα µε τις διατάξεις του οποίου παρέχεται
η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων επαγ-
γελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών ως νοµικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
µε την επωνυµία "Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης",
τα οποία τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον έλεγχο της Ε-
θνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Το Ευρώπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ε.Ε.
εξέδωσαν την Οδηγία 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότη-
τες και την εποπτεία των ιδρυµάτων που προσφέρουν υ-
πηρεσίες επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών, η
οποία αποτελεί ένα πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση
της δηµιουργίας µιας εσωτερικής αγοράς επαγγελµατι-
κών συνταξιοδοτικών παροχών, οργανωµένης σε ευρώ-
παϊκή κλίµακα.

Σύµφωνα µε το άρθρο 21 της εν λόγω Οδηγίας, έχει ο-
ρισθεί ως καταληκτική ηµεροµηνία για τη µεταφορά των
διατάξεων αυτής στο εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας, η
23η Σεπτεµβρίου 2005.

Καθώς η ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου στο εθνι-
κό δίκαιο κάθε χώρας είναι υποχρεωτική, κατά τη σύντα-
ξη τόσο των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του
ν.3029/2002 (ΦΕΚ 160Α' / 11.7.2002), όσο και των κατ' ε-
ξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών υπουργικών αποφάσε-
ων, είχαν ληφθεί υπόψη όλες οι σχετικές διατάξεις της
υπό πρόταση Οδηγίας, µε αποτέλεσµα να έχουν µετα-
φερθεί οι υποχρεωτικές διατάξεις της Οδηγίας
2003/41/ΕΚ στο εθνικό µας δίκαιο και µάλιστα πριν από
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα Ευρώπαϊκών Κοινο-
τήτων (L235/10/23.9.2003).

Επίσης, µε το άρθρο 12 του ν.3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α'),
αντικαταστάθηκε η προϊσχύουσα διάταξη (άρθρο 7, παρ.
15, του ν. 3029/2002) αναφορικά µε τους επενδυτικούς
κανόνες, σε συµµόρφωση προς το άρθρο 18 της Οδη-
γίας.

Πέραν των ανωτέρω, στο νοµικό πλαίσιο που διέπει τα
Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης έχουν θεσπισθεί επι-
πλέον και διατάξεις που περιλαµβάνουν τα αναγκαία µέ-
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τρα που αφορούν τις δραστηριότητες και την εποπτεία
των ιδρυµάτων επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παρο-
χών, καθώς και την εξασφάλιση των συνταξιοδοτικών δι-
καιωµάτων των ασφαλισµένων σε αυτά.

Στο άρθρο 20 της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ ορίζεται η έν-
νοια της διασυνοριακής δραστηριότητας των ιδρυµάτων
επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών.

Με τον όρο διασυνοριακή δραστηριότητα εννοείται ότι
τα ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε άλλα κράτη - µέλη. ∆ηλαδή τα κράτη - µέλη: α)
επιτρέπουν σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες
στην επικράτειά τους να χρηµατοδοτούν εγκεκριµένα ι-
δρύµατα επαγγελµατικής συνταξιοδότησης των οποίων
η άδεια έχει εκδοθεί σε άλλα κράτη µέλη της Ευρώπαϊ-
κής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ενιαίου Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) και β) επιτρέπουν σε τέτοια ιδρύµατα των οποί-
ων η άδεια έχει εκδοθεί στις επικράτειές τους να δέχο-
νται χρηµατοδότηση από επιχειρήσεις άλλων κρατών
µελών της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..

Με τη θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 20 της Οδη-
γίας, διευκολύνεται η διασυνοριακή δραστηριότητα των
ιδρυµάτων που παρέχουν υπηρεσίες επαγγελµατικών
συνταξιοδοτικών παροχών, η οποία οδηγεί σε σηµαντι-
κές οικονοµίες κλίµακας, στη βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας του κλάδου στην Ευρώπαϊκή Ένωση και στη δι-
ευκόλυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού.

Ειδικότερα, προς το σκοπό της ενσωµάτωσης και των
διατάξεων του άρθρου 20 της εν λόγω Οδηγίας στο εθνι-
κό µας δίκαιο, θεσπίζονται, σε περίπτωση άσκησης δια-
συνοριακής δραστηριότητας των Ταµείων Επαγγελµατι-
κής Ασφάλισης, οι ακόλουθες διατάξεις:

Με την παράγραφο 1 παρέχεται η δυνατότητα α) στις
ελληνικές επιχειρήσεις να χρηµατοδοτούν εγκεκριµένα
ιδρύµατα επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών
που είναι εγκατεστηµένα σε άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε.
ή του Ε.Ο.Χ. και β) σε Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλι-
σης που ιδρύονται και λειτουργούν στην Ελλάδα και χο-
ρηγούν συνταξιοδοτικές παροχές να δέχονται χρηµατο-
δότηση από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες σε
άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η έγκριση των όρων
λειτουργίας ενός Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης
από την αρµόδια ελληνική εποπτική αρχή (Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µετά τη σύµφωνη
γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής) προκειµένου
το Ταµείο να ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα, καθώς
και η γνωστοποίηση της πρόθεσης του Ταµείου να δε-
χθεί χρηµατοδότηση από επιχείρηση που είναι εγκατε-
στηµένη σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..

Με την παράγραφο 3 προβλέπονται οι επενδυτικοί κα-
νόνες σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας για
το τµήµα του ενεργητικού των ιδρυµάτων επαγγελµατι-
κών συνταξιοδοτικών παροχών που αντιστοιχεί στις
δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στην ελληνική
επικράτεια.

Τέλος, µε την παράγραφο 4 προβλέπεται η εξουσιοδό-
τηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης, προκειµέ-
νου να ρυθµιστούν οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας ά-
σκησης διασυνοριακής δραστηριότητας από τα Ταµεία
Επαγγελµατικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23
Θέµατα εταιριών «Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε»

και «Παρατηρητήριο Απασχόλησης-Ερευνητική
Πληροφορική Α.Ε»

Η «Επαγγελµατική κατάρτιση Α.Ε» και το «Παρατηρη-
τήριο Απασχόλησης- Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.» συ-
στάθηκαν ως ανώνυµες εταιρείες µε το ν. 2956/2001
(ΦΕΚ 258 Α΄). Οι ανωτέρω εταιρείες είναι µη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα, λειτουργούν χάριν του δηµοσίου
συµφέροντος και τελούν υπό την εποπτεία του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με το
ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄), άρθρο 22, παράγραφος 1, οι
µετοχές των εταιρειών καθώς και η κινητή και ακίνητη
περιουσία τους περιήλθαν αυτοδίκαια στον Υπουργό Ερ-
γασίας.

1. Ειδικότερα, η Επαγγελµατική Κατάρτιση Α.Ε.
(Ε.Κ.Α.Ε.) διέπεται λειτουργεί και διοικείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 3429/2005.

Με την παράγραφο 1 επιτυγχάνεται η στενότερη συ-
νεργασία του ΟΑΕ∆ και της Επαγγελµατική Κατάρτιση
Α.Ε. για την επίτευξη των σκοπών που προβλέπεται στο
καταστατικό της λαµβανοµένου υπόψη ότι και οι δύο φο-
ρείς έχουν κοινούς στόχους στην εφαρµογή προγραµ-
µάτων επαγγελµατικής και συνεχιζόµενης κατάρτισης
και δια βίου µάθησης του ανθρώπινου δυναµικού της χώ-
ρας και συµβάλλει στη µείωση του κόστους λειτουργίας
της εταιρείας.

2. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρο 22 του
ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄), οποιαδήποτε θέµατα σχετί-
ζονται µε τη λειτουργία των εταιρειών ρυθµίζονται µε
Προεδρικό ∆ιάταγµα ύστερα από πρόταση του Υπουρ-
γού Εργασίας.

Με το άρθρο 7, παράγραφος 2 του ν. 3667/2008 (ΦΕΚ
114 Α΄) αντικαταστάθηκε η παραπάνω διάταξη και στο ε-
ξής οποιαδήποτε θέµατα λειτουργίας των εταιρειών αυ-
τών ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Ωστόσο, η δυνατότητα ρύθµισης οποιωνδήποτε θεµά-
των που σχετίζονται µε τη λειτουργία των εταιρειών εµ-
φανίζει γενικότητα και δεν αποκλείει τη µελλοντική αµ-
φισβήτηση της δυνατότητας κάλυψης όλων των θεµά-
των από την υπουργική απόφαση. Για την αποφυγή οποι-
ουδήποτε πιθανού µελλοντικού προβλήµατος κρίνεται
σκόπιµη η προτεινόµενη νοµοθετική συµπλήρωση.

3. Με το ν. 2956/2001, άρθρο 10, παράγραφος 1. (ΦΕΚ
258 Α΄) το ΝΠΙ∆ «Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλη-
σης» συγχωνεύθηκε µε το «Εθνικό Ινστιτούτο Εργα-
σίας» και µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία µε την επω-
νυµία «Παρατηρητήριο Απασχόλησης- Ερευνητική Πλη-
ροφορική Α.Ε.».

Στο άρθρο 22, παράγραφος 1 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ
151 Α΄) εκ παραδροµής αναφέρθηκε η εταιρεία µε την ε-
πωνυµία «Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης- Ερευ-
νητική Πληροφορική Α.Ε.». Με την προτεινόµενη διάτα-
ξη διατυπώνεται ορθά η επωνυµία της εταιρείας.
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Άρθρο 24
Κατάργηση θέσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Με την προτεινόµενη διάταξη καταργούνται οι δώδεκα
(12) θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου που συστάθηκαν µε το
ν. 3518/2006 στις υφιστάµενες υπηρεσίες Εργατικού
Συµβούλου και Εργατικών Ακολούθων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι λόγοι που επιβάλουν την κατάργηση των παραπάνω
θέσεων είναι οι εξής:

Οι Υπηρεσίες Εργατικού Συµβούλου και Εργατικών Α-
κολούθων έχουν ως στόχο την ενηµέρωση και την εν γέ-
νει προστασία των Ελλήνων εργαζοµένων ή συνταξιού-
χων στην αλλοδαπή για όλο το φάσµα των εργασιακών
και συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων. Στη σηµερινή ό-
µως εποχή της διάχυσης της πληροφορίας στα πλαίσια
της ενωµένης Ευρώπης, θεωρούµε ότι οι πολίτες ενηµε-
ρώνονται και προστατεύονται επαρκώς και οι υπάρχου-
σες θέσεις στις Υπηρεσίες Εργατικού Συµβούλου αρ-
κούν για να καλύψουν τις ανάγκες.

Επιπλέον, λόγοι οικονοµικοί συνηγορούν στη ρύθµιση
αυτή προκειµένου να µην επιβαρυνθούν περισσότερο τα
λειτουργικά έξοδα των Υπηρεσιών Εξωτερικού, τα οποία
είναι ήδη υψηλά.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Μ. Χρυσοχοΐδης
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